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KészültlCsrínyközségtnko.rnlínyzata
Képviselő-testületének
2014.október8.án,12.00órai
kezdettelmegtartottrendkíviili tes|riletiiiléséről.
Helyszín:A Csánl PolgármesteriHivatal Szent László terme (cslíny,Kossuth Lajos út2.)
Jelen vannak: Medve István polgármestet Józsa Zsolt József alpo1gármeste1Gá Tibomé,
Medve Éva'Szabó MaÍgit,dr. KödÍnön Levente Gergely képviselők'(6 fő)
Tanácskozásijoggal megieleut:dr. SzabóTamríshelyettesjegyző
Jegyzőkönywezető:Dávid Gábor
Ju}líszDávid képviselőigazoltaí van távol.
Medve István polgármester:
Akepviselő{esttilet ülésétmegnÉotta,köszöntötte a megjelenteket'
Meg|íllapított4hogy a testiileti üléshatározatképes'
mivel 6 képüse1őjelen van.
Javasoltahogy a megielentképviselőkjegyzőkön}.vhitelesítőknek
válassziíkmegJózsa Zsolt
József alpolgáÍmesteltésGál Tiboméképviselőt'
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangulag egyetéItett,és meghoáa a krjvetkező
hatáfozatái:

Csány községÖnkormán}zataKépviselő-testületének
|27 12014@.8.) számúhatározata
CsrányKözség tnkormányzatrínak
Kepviselő'testilletea 2014. 10.08-ánmegtartottüléséIői
készilltjegyzőkön1v hitelesítőjénekmegválas^olla Józsa Zsolt Jőzsef alpolglírÍnestert
ésGá
Tiboméképviselőt.
Medve lstvánpo|gármester:
Javaso]ja,hogy a meghívóbankikiildött napirendipontok megtargyalásátfogadja el a
képviselő.testiilet.
A képviselő.testiilet a javaslatta] eg'yhangúlagegyetéItett,és meghoáa a következő
hatéÉozatát|

Csány községÖnkormád}zataKépYiseIő-1estüI€ t ének
|28l20I4 (X.8,) számí h^tározata
csany Község Ónkorm|ínyzatának
Képviselő-testiilete
2014' október 8-i testületiülésének
napiÍendjét
a következők szeíintállapítottameg:
1. ANapközi otthonos óvoda IPR-14-A-0314pályázatának megvitatása
2, Eg.etrek

1, napirendi pont
Medve István polgármester:
A csányi Napközi otthonos ovoda ez évmájusában páylázott az IPR-14 kódjelii páyrázati
lehetősé$e. Akkor még nem szelepelt a pá]yiuati kiírásban, hogy a képviselő-testületnek
bármiféle határozatot kellene hozrria. A páIyazat kedvező elbíráásban Iészesült,nyertiintr.
1'656.000Ft-ot'ésmosta tiímogatóiszeÉődés
aláfuásaelőtt ded1tki néhlíny
technikaijellegii
dolog. A prályazatkií.oja aá szerctné,hogy idrasszót tegytint a számlántra' Ez a^ jele|fu'
hogy ha a páIyázat elszrímolásrínrá]
bármi1yengond adódna' vissza tudja vermi a trimogatási
összeget. Mivel az összeg megh4ladja aú az összeghat.n.t.ami a]att önállóan aláírhatok,
kérema képviselő-testiiletfelhata]Ínazását,
hogy ezt az inkasszót látehessiik a szímlánkra.
Megoldás vo]na' ha létrehozrlínkegy másik bankszrímlát,amile rátennéntaz inkasszót és
ezen a száú]]án7
nem volna több 1-2 millió Ft-tél' Ezzel csak az a baj, hogy amikor a
pályliatot megíItuk,a költségvetésiszííÍnlasziíÍrot
adhrk meg. és ezt a szánot már nem
módosíthatjuk.Az inkasszóban nem szerepelhetösszeg, meÍta kiíIó adott esetbenkanatos
kaÍnattalegyütt kérhetivissza a tárnogatás összegét, eá pedig nem tudja előre' Korlátla'r
inkasszót tenrri az önkorn|íüyzat köhségvetési szixn|ájáta pedig enyhén szólva is
probiematikus. Arró1 kell most dönteni]Í]t, hogy iiyen feltételektel végigvisszilk-e a
plílyiázatot,vagy nem megyiint bele az inkasszóba ésa páyráza1bólnem lesz semmr.
szabó Margit képviselő:
Megteheti eá a másik fél?Nem ütközik ez valamilyen törvénybe?
dr. szabó Tamás je5/zől
Megteheti,hiszen a |elhasznáIói levé1benbennevan, hogy amennfben jogosulatlanulnÉjtja
be az inkasszó iÍántikérelrnet'vagyis többet vesz le a szrimlríntról,miÍt anennyit kellene, mi
nem eme1hetiinkel]enekifogást.
MedYe István polgármest€ r :
Azéít í9m kell megijedni, melt az in]<asszónem azomal következik be| ha véletlenül
brírmilyenproblémaadódna, először fe1 fognak szó]ítani minket, hogy fizessük vissza a
pályázati összeget' Ha ezt nem teljesítjiik'a kiíró csak ezután veheti igénybeaz inkasszót. El

kel] döntenijnk, hogy Iésá kívrínunt-evenrri ilyen feitételekmellett is a pályrázaton'vagy
nem. Énnem látom o1ya,1
kockázatosnak
eá a megoldást,hiszenmajdnen mindenpáyázat
ígyzajlik.
szabó Margit képviseló:
EgyetéItek'szeIintemvágjunk bele.
Gál TibornéképYiseló|
Arra keli nagyon figyelni, hogy a megvalósítás szabáiyosantöÍténjenmeg, akkor nem lesz
semmigond.
Józsa Zsolt Józs€ f alpolgármester:
Nekem nem tetszik ez a megoldás, mert az inkasszó összegét előIe ki szokták szrímo1rri,
kockázatosnaktaítoma kollátlan intasszót.
Gál Tibornéképviselő:
Egy Leader páyázat is hasonlóankockrízatos,
ott is ságoÍuformaikövetelményeknek
kell
megfelelni' úadásul utóflnanszírozottpáIyltzallól van szó, a saját pénziint van abbal is'
Kicsit kockázatos' de meg ke1l mindenféleképpen
valósítani ezÍa pá|yazatotis, az óvodrinak
mindeneszkóz ésképzésjó1jön'
Medve Évaképviselő:
Kockiiatosnak tartom' de támogatomaz inkasszót, szerin1emis meg ke11valósítaÍIwÍ<
ezt a
pályázati 1ehetőséget.
dr. KödÚöo I'eteílecergel1képvi.elő:
Nem taxtoma1lnyiÉkockázatosnakaz inkasszót, meg kell valósítanuDka pályáZatot'
Medve István polgármester:
Kérem,hogy a Képvilelő-testiilet
a pályázattalkapcsolatban.
fejezzeki véieméüyét
A képviselő-testiileta javas1atta15 igen' 1 nem szavazat mellett egyetértett'ésmeghozta a
köv etkező hatáÍozatá||
Csány kiizségÖnkormányzataKépvíselő-testületének
(X.08.)számúhatározata
12912014
Csány Község onkomiányzata Képvise1ő-testii1ete
úgy dönt' hogy az Emberi ErőfoÍások
Minisztériumaáltal kiíIt IPR-14-A-03I4páIyazati'azonosítószámú,1'656'000Ft összegű
pályfuat támogatói okiratáíak aláíIásárafelhatal|]7azzaMedve István po1gámestelt, egyben
engedélyezia p.íyáZat sikertelenteljesítése
eseténa pályéLzatklító
száÍnátaaz önkonnányzat
commerzbankZrt..nélvezetettszfun1ájáról
az inkasszóigén}.bevételét.

Medve Istváu polgárnester:
Van mégvalakinek kérdése,hozzáfűznivalója2
Mivel több kérdés,
hozzászó7ásrtemhalgzott el, megköszöni a tesíilet eddigi mrÜkáját ésaz
iilést|2|24.ko|Iezfuta.
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